
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1227/2004

z dnia 1 lipca 2004 r.

ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektó-
rych państw trzecich w ramach 33. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego prze-

targu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w
sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 drugi
akapit,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1290/2003
z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie stałego przetargu
ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywo-
zowe do cukru białego na rok gospodarczy 2003/
2004 (2), przystępuje się do przetargów częściowych w
sprawie wywozu wspomnianego cukru do niektórych
państw trzecich.

(2) Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1290/2003, jeżeli właściwe, ustala się maksymalną

kwotę refundacji wywozowej dla rozpatrywanego prze-
targu częściowego, biorąc pod uwagę w szczególności
sytuację i przewidywany rozwój rynku cukru we Wspól-
nocie i na rynku światowym.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W 33. przetargu częściowym na cukier biały, wykonanym
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1290/2003, maksymalną
kwotę refundacji wywozowej ustala się w wysokości
48,144 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca
2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa
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(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z
10.1.2004, str. 16).

(2) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2126/2003 (Dz.U. L 319 z
4.12.2003, str. 4).


